
 
 

 

 

Postup při oznámení podezření na korupci 
Psychiatrická nemocnice Bohnice (dále jen PNB) umožňuje přijímat vedle adresných 
také anonymní oznámení podezření na korupci: 
 
- zaměstnanec, který chce nahlásit podezření na korupci nebo i jinou závažnou 

problematiku, ale nehodlá ji řešit přes svého přímého nadřízeného,  může využít i 
formu anonymního oznámení, 
 

- externí podněty s podezřením na korupci mohou přicházet do PNB dopisem, 
mailem nebo se mohou uskutečnit při osobním jednání.  

 

K tomuto účelu je zřízena schránka na podněty umístěná u vchodu do podatelny a  
e-mailová adresa:  oznameni@bohnice.cz 

 

Oznámení by mělo obsahovat následující informace: 
• identifikace osob podezřelých ze spáchání protiprávního nebo nepřípustného 

jednání a všech zúčastněných osob, případně osob profitujících z protiprávního 
nebo nepřípustného jednání, 

• podrobný a souvislý popis protiprávního nebo nepřípustného jednání včetně 
časového sledu, 

• konkrétní důkazy o protiprávním nebo nepřípustném jednání nebo jiné konkrétní 
poznatky podporující podezření ze spáchání protiprávního nebo nepřípustného 
jednání. 

 

Zaměstnancem, který je pověřený ředitelem PNB k prošetřování oznámení 
podezření na korupci, tzv. prošetřovatelem, je interní auditorka Ing. Jitka Melková. 
Nařízení vlády č. 145/2015 Sb. o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření 
ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu v § 6 stanoví prošetřovateli 
lhůtu na prošetření v délce 20 dnů ode dne přijetí nebo postoupení oznámení a ve 
zvlášť složitých případech do 40 dnů ode dne přijetí nebo postoupení oznámení. 

 

Prošetřovatel po obdržení oznámení podezření na korupci:  
- posoudí relevanci oznámených informací  

a pokud po kvalifikovaném posouzení zjistí, že neobsahují relevantní informaci o 
podezření na korupci či srovnatelně závažný trestný čin, podnět odloží a učiní o tom 
zápis s odůvodněním;  
pokud obsahují relevantní informaci o protiprávním nebo jinak nepřípustném 
jednání, jež však nedosahuje intenzity trestného činu, postoupí věc k vyřízení jako 
stížnost dle interních předpisů PNB pro vyřizování stížností 

- prověří oznámené informace, 
- předloží řediteli návrh řešení, 
 
Postupy při podezření na korupci 
Cílem těchto postupů je minimalizovat ztráty způsobené korupčním jednáním a 
zabránit opakování obdobného korupčního jednání. 



 
 

 

 

Pravděpodobnost včasného odhalení korupce zvyšuje okamžitá reakce na podezření 
z korupčního jednání.  
Důkladná analýza příčin vzniku korupčního jednání je zásadní pro posílení 
preventivních mechanismů pro vyloučení možnosti opakování takovéhoto jednání. 
 
1. Vlastní postupy 
Bezodkladné prošetření podezření na korupci se v PNB provádí následovně: 
- předání podnětu (informace) o korupčním jednání na půdě PNB prošetřovateli 
prošetřovatel: 
- ověří rozsah korupčního jednání 
- provede důkladnou analýzu příčin vzniku korupce 
- přijetí závěrů  
- o průběhu a výsledcích prošetření vyhotoví písemnou zprávu, která obsahuje  
návrh opatření 
 
2. Následná opatření 
Následná opatření omezí nebo anulují opakování korupčního jednání nebo zajistí 
jeho včasné a spolehlivé odhalení v budoucnu.  
Následná opatření lze zařadit do tří skupin: 

- úprava stávajícího vnitřního kontrolního systému (aktualizace vnitřní 
legislativy) 

- disciplinární opatření 
- řešení vzniklých škod 

Řešení disciplinárních opatření je v pravomoci ředitele PNB, ten může tuto pravomoc 
delegovat o stupeň níže (přímí podřízení ředitele nemocnice).  
Disciplinární opatření mají za cíl zajistit ochranu majetku státu. 
Vzniklé škody na majetku PNB jsou řešeny likvidační a náhradovou komisí. 
 
V případě, že na základě oznámení o protiprávním jednání mohlo dojít ke spáchání 
trestného činu nebo správního deliktu, postupuje PNB podle § 7 Nařízení vlády č. 
145/2015 Sb. 

• pokud prošetřovatel zjistí, že oznámeným protiprávním jednáním mohlo dojít 
ke spáchání trestného činu, informuje o tom ředitele PNB a postoupí 
oznámení orgánu činnému v trestním řízení.  

 
• pokud prošetřovatel zjistí, že oznámeným protiprávním jednáním mohlo dojít 

ke spáchání správního deliktu, informuje ředitele PNB a postoupí oznámení 
správnímu orgánu příslušnému k jeho projednání. 
 

• hrozí-li však nebezpečí z prodlení, prošetřovatel je oprávněn postoupit 
oznámení orgánu činnému v trestním řízení anebo správnímu orgánu 
bezodkladně a následně informovat ředitele PNB. 

 
Aktualizace k 31.8.2019 


